
Gemeente van Christus,  

We begonnen de dienst met die vertrouwde woorden: onze hulp is in de naam van 

de Heer. Maar afhankelijkheid, zien we dat eigenlijk als iets positiefs, als een 

waarde om na te streven? 

Wij hebben meer met zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Autonomie, zelfredzaamheid. Dat geven 

we kinderen mee. Daarop is het beleid van de overheid gericht.  

Afhankelijk zijn, dat is eerder iets dat we willen vermijden, waar we bang voor zijn. De 

helpknop drukken we liever niet zo snel in. Andersom wel weer, gek eigenlijk. Iemand 

helpen, dat zien we wel als iets positiefs. Maar hulp accepteren, dat is zoveel lastiger. 

Dat doe je pas in het uiterste geval, als het echt niet meer anders kan.  

Afhankelijk, dat voelt als aan de zijlijn staan. Als mislukt zijn, omdat je niet op eigen kracht kunt 

meekomen. Dat roept soms gevoelens van schaamte op. Van teleurstelling, tekort schieten.  

De ruimte voor zelfstandigheid en keuzevrijheid in onze maatschappij hebben veel goeds gebracht. 

Kansen die je krijgt, om je te ontwikkelen, keuzes te maken in bijvoorbeeld opleiding en werk, 

levenspartner, hoe je je leven invult, het is iets om dankbaar voor te zijn. Zo voel ik dat zelf vaak ook 

als ik naar mijn eigen leven kijk. 

Maar de schaduwkanten komen de laatste tijd ook steeds vaker naar voren.  

Zelf kiezen, onafhankelijk zijn, je leven vormgeven, het kan ook een geweldige 

druk worden. Want als het kan MOET het ook. Het is de druk om jezelf te laten 

zien, goed te presteren, alle kansen te grijpen, steeds goed te kiezen. Je kunt 

niet zo gemakkelijk meer afgaan op anderen, in de gebaande paadjes lopen, je moet het zelf doen. 

De verwachtingen zijn hooggespannen, die van jezelf, je ouders, je vrienden. En zo nemen klachten 

als burn-out en ook depressies bij jongeren heel sterk toe.  

Vorig jaar werd bij Windesheim, hier in Zwolle, onderzoek gedaan naar 

prestatiedruk bij jongeren. Meer dan 60% van de jongeren had echt last van die 

prestatiedruk. Ik ben dus ik MOET, staat er op die bordjes. Ik moet bewijzen wie 

ik waard ben. 

Een ander voorbeeld is het gesprek in onze maatschappij over het einde van het leven, en wanneer 

een leven voltooid zou zijn. 

Een onderzoeker die interviews afnam met mensen die hun leven als voltooid beschouwden, kwam 

als één van de oorzaken daarvoor regelmatig de angst voor afhankelijkheid tegen. Afhankelijk 

worden voelt als het inleveren van een stukje waardigheid, een stukje van het mens-zijn. Dat botst 

met de waarde van autonomie, van de regie zelf in handen willen houden.  

En zo worstelen we om een goede balans te vinden. 

Jezelf oefenen in afhankelijkheid is in de christelijke traditie iets dat bij deze tijd hoort, de weken 

voor Pasen. Bidden, vasten en geven zijn praktijken met oude wortels. 

We hebben net die teksten gelezen uit Matteüs, en daarin zegt Jezus niet: je moet bidden, je moet 

iets geven aan de armen, je moet vasten. Nee, Jezus gaat er vanuit dat mensen dit al wel doen, de 

joden zijn ermee vertrouwd. Waar hij op in gaat is het ‘hoe’ ervan. Om duidelijk te maken dat het 

hier niet gaat om de rituelen op zichzelf. Die rituelen brengen je niet automatisch dichter bij God. 

Voor je het weet gebeurt het omgekeerde. Je voelt je goed omdat je zo trouw bidt, en zeker als 



iedereen het kan zien. Je voelt je sterk als je het vasten volhoudt en zeker als je er ook nog ons 

bewondering mee oogst van anderen. Je voelt je geweldig als jij iets weggeeft en een ander jou 

dankbaar is. Dus je bent je eigen ego aan het voeden, misschien nog niet eens zo bewust. Je bent met 

jezelf bezig, in plaats van je juist te richten op God, en op de ander.  

Daarom ga ik vandaag ook geen verhaal houden hoe belangrijk het is om een mooi project te 

steunen, geld te geven. Dat zou te gemakkelijk zijn. Ik wil wel stilstaan bij die afhankelijkheid, wat dat 

dan betekent en hoe we ons daar werkelijk in kunnen oefenen.  

Daar kan dat project uit Oeganda ons denk ik wel weer bij helpen, vanuit een andere invalshoek 

bekeken. 

In het project van Kerk in Actie, dat we dit jaar steunen, staan moeders centraal.  

Moeder zijn, ik vind dat een mooi beeld, als we nadenken over afhankelijkheid. De relatie 

tussen een moeder en een kind, een geweldig sterke verbinding is dat. Een klein kind is volledig 

afhankelijk, van de moeder, van ouders en anderen die het kind liefde geven, verzorgen, opvoeden. 

Die fysieke afhankelijkheid wordt op een gegeven moment minder, als het kind op eigen benen gaat 

staan. Maar de band blijft. We zijn en blijven altijd kind van…. 

Andersom is het ook waar. Als moeder, als ouder, ben je ook in zekere zin afhankelijk van je kind. Je 

bent blij met een kind dat blij is, verdrietig met z’n verdriet. Je kunt je intens zorgen maken, verdriet 

hebben om kinderen. Moeder zijn, dat stempelt je leven, ook als je een kind steeds meer loslaat. Het 

is een vorm van afhankelijkheid, tussen ouder en kind, die geworteld is in liefde. Onvoorwaardelijke 

en nooit eindigende liefde. 

In de Bijbel vergelijkt de profeet Jesaja God met een moeder, die niet kan ophouden lief te hebben. 

Jesaja 49: 14 – 16  

Sion zegt: De Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. Maar kan 

een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij 

droeg? 

Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. 

Liefde schept een sterke band van wederzijdse afhankelijkheid. Gezonde afhankelijkheid, waarin je 

elkaar niet verstikt, niet beschadigt, waarin je beide rijker wordt. 

Maar het project in Oeganda bepaalt ons er direct ook bij dat veel relaties helemaal 

niet zo mooi en gezond zijn. Als je de verhalen op de website van het project leest 

komt de ellende op je af.  

Verhalen over vrouwen die zwaar belast zijn, er alleen voor staan. Te weinig inkomsten om haar 

kinderen te voeden. Een relatie vol geweld, alcohol. Vrouwen, mannen en kinderen die in de steek 

gelaten worden, op straat leven. Ziektes, ondervoeding, Hiv en Aids. Het is heel veel, en heel 

verdrietig. En dat is Oeganda, maar dit is natuurlijk ook Nederland, ons eigen leven. Juist relaties in 

liefde en wederzijdse afhankelijkheid zijn ook ontzettend kwetsbaar, kunnen heel erg fout lopen, 

door dingen die ons overkomen, door eigen schuld soms ook.  

Mooi van die projectorganisatie Mothers Union is dat ze, juist in die situaties waarin relaties 

verstoord zijn, zich inzetten om daar hulp en steun te bieden. Mensen opzoeken, training en therapie 



aanbieden, praktische steun. Omdat de Mothers Union gelooft in de kracht van liefde, in de kracht 

van moeders en vaders, gelooft dat mensen beeld zijn van die God, die nooit haar kinderen kan 

vergeten.  

In de projecten van de Mothers Union wordt alles gedaan om relaties tussen mensen te herstellen, te 

versterken. De kracht van families en dorpen wordt aangesproken. Zo worden bijvoorbeeld kinderen, 

die in de hoofdstad Kampala op straat leven, opgevangen en tegelijkertijd wordt alles in het werk 

gesteld om hen te herplaatsen, bij de eigen ouders, bij familieleden, of als dat niet mogelijk is in 

pleeggezinnen.  

Wat interessant is en leerzaam, als je kijkt naar die projecten, is dat je iets herkent 

van hoe in Afrikaanse samenlevingen (misschien een beetje zwart wit gezegd) 

aangekeken wordt tegen mensen, tegen het mens-zijn. Het ik, het individu, staat veel 

minder centraal in het denken. Die Afrikaanse manier van denken wordt ook wel 

Ubuntu genoemd. Een filosofie die je kunt karakteriseren met de uitspraak: Ik ben omdat WIJ zijn.  

Dat is een contrast met de uitspraak ‘ik denk, dus ik ben’ van de westerse filosoof Descartes. IK denk 

dus IK besta, een typering van de waarde die wij hier in Nederland hechten aan het individu, 

eigenheid, onafhankelijkheid.  

 Voor de Zuid-Afrikaan Nelson Mandela bijvoorbeeld was Ubuntu heel belangrijk. Het besef dat je ten 

diepste altijd verbonden bent, in relatie leeft. Verbonden met andere mensen, verbonden met de 

natuur, verbonden met de mensen die jou zijn voorgegaan, je voorouders, verbonden met de 

spirituele wereld, het goddelijke.  

Juist die relaties maken jou tot mens. Het zijn geen relaties waar je voor kiest, die je wilt aangaan 

omdat ze voor jou belangrijk zijn, een manier waarop wij vaak over relaties denken. Het zijn relaties 

die in zekere zin aan jou vooraf gaan, die gegeven zijn. Die verbondenheid geeft zin aan je leven, en 

richting.  

Die verbondenheid kan ook een keerzijde hebben. Ze kan verstikkend werken, mensen geen ruimte 

laten eigen keuzes te maken. Zoals bij ondernemers die hun dorp maar ontvluchten omdat familie 

een claim legt op alles wat verdiend wordt, die voorbeelden zijn er helaas ook. 

Toch schuilt er, denk ik, wel veel diepe wijsheid in Ubuntu. Ik las het mooie beeld van 

de navelstreng. Een navelstreng, daar kies je niet voor. Niemand kan ervoor kiezen om 

geen navelstreng te hebben. En die navelstreng herinnert jou er aan dat je je leven 

begon in verbondenheid. Zonder die streng was er geen leven mogelijk. Die navelstreng 

bepaalt jou bij je afhankelijkheid, en dat als een positieve waarde. Ik ben omdat wij zijn. 

Ik vind dat een prachtig beeld, dat ons ook terugbrengt bij die woorden van Jesaja, over een moeder 

die haar kind nooit kan vergeten.  

Ik denk dat Ubuntu in bepaalde opzichten heel dicht aanligt tegen Bijbelse verhalen over mens zijn 

en mens worden. In het scheppingsverhaal, bijvoorbeeld, ligt veel nadruk op de relaties waarin de 

mensen worden geschapen. God de Schepper, die de mens zijn adem inblaast. Maar niet nadat eerst 

de wereld is geschapen, natuur, planten, bloemen, dieren. Daarbinnen krijgt de mens een plaats, en 

een opdracht om voor die aarde te zorgen. En de mens die als man en vrouw geschapen wordt, in 

het begin, omdat het niet goed is dat een mens alleen is. Het besef dat relaties, en daarmee ook een 

afhankelijkheid, vanaf het begin gegeven zijn is in het christelijk geloof een belangrijke waarde. Die 

misschien wel eens wat ondergesneeuwd is geraakt in onze westerse cultuur.  



Verbonden zijn met anderen, met onze wereld, betekent ook dat het vanzelfsprekend is dat wij de 

pijn van anderen meevoelen. In een artikel over Ubuntu kwam ik het beeld tegen, ook een Bijbels 

beeld, van een lichaam. Delen van een lichaam zijn onderling verbonden, dat is een gegeven, geen 

keuze. Dus voel je met elkaar mee, en zorg je ook voor elkaar waar dat kan. Zoals wij er ons in 

Nederland meer en meer van bewust worden dat onze manier van leven directe gevolgen heeft voor 

het leven van mensen aan de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld, door welke kleding we kopen 

en welk voedsel. Dat gaat veel verder dan een project steunen. 

Deze weken voor Pasen kunnen een mooie route zijn om ons meer bewust te worden van de relaties 

waar wij in staan, met God, met mensen. Om die relaties op waarde te schatten. Om ons in die 

relaties te durven overgeven, afhankelijk te durven zijn, als positieve waarde. Om ons toe te 

vertrouwen aan de zorg en niet aflatende liefde van mensen, en van God zelf.  

Want wie alleen loopt raakt de weg kwijt.  

Amen 

 


